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 التجانًة يف اجملتمعات اإلفريقًة اإلسالمًةالطريقة  نصاط

 أمنىذجا واالقتصادٍ سًاسٌال النصاط

 جامعة بلعباس، طالب دكتىراه، األستاذ شرويك حممد األمني

 بلعباس جامعة ، حممد مكحلٌاألستاذ الدكتىر 

لت الخجاهُت ملخص5 لُت غلى غغاع باقي العغق  للض وان للعٍغ اهدكاع واؾؼ في املجخمػاث إلافٍغ

وأصبدذ جدخل   ألازغي خُث قمل اهدكاعها مىاظم غضة ولها هفىطها الىبير ال ػاٌ ًؼصاص لغاًت ًىمىا هظا

لي واخخلذ مياهت مغمىكت بفضل الػضص الهاةل مً ألاجباع و  هظا أهمُت بالغت في الحُاة الغوخُت للفغص إلافٍغ

ع الؿُاؾُت والضوع الظي لػبه الحاج غمغ الفىحي الظي أؾهم في وكغ إلاؾالم والثلافت الػغبُت ألاصوا

لُا.  وملاومت الاؾخػماع الفغوس ي فاعجبغ اؾم الخجاهُت في هاجه الفترة بامللاومت الىظىُت في غغب ئفٍغ

لت الخجاهُت أنها أؾهمذ في اهخػاف املباصالث  لىا ًخجلى ت بين قماٌ الضوع الاكخصاصي للعٍغ الخجاٍع

ت ججىب الصحغاء  لت فأوكئذ كىافل ججاٍع لُا وغغبها، خُث صاعث الخجاعة وؾُلت ليكغ أفياع العٍغ ئفٍغ

لت الصىفُت ظىال وغغضا ووفغث ت. أؾباب ألامً والاػصهاع لها هظه العٍغ  غبر هظه العغق الخجاٍع

لت الكلمات املفحاحية5 لُا ؛الخجاهُت ؛العٍغ  .الؿُاس ي ؛املجخمػاث ؛إلاؾالمُت ؛ئفٍغ

Abstract : The method of Tajanip has spread widely in African societies like other 

ways, where the spread of several areas and has great influence continues to 

increase to this day, and has become very important in the spiritual life of the 

African individual and occupied a prestigious position thanks to the large number 

of followers and political roles such as Dora Played by Hadj Omar Fati who 

contributed to the spread of Islam and Arab culture and resistance to French 

colonialism was associated with the name Tijanit during this period of national 

resistance in West Africa. 

The economic role of the tajanism is that it has contributed to the recovery of 

trade between North and West Africa, where trade has become a means of 

propagating the ideas of the method. Commercial convoys have been established 

that roam the desert in length and width, and this Sufi method has provided them 

with security and prosperity through these commercial routes. 
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  للض وان للخجاهُت مقذمة5
ً
لُا حىىب الصحغاء، وكغوه فىغا صوع هبير في اهدكاع إلاؾالم في ئفٍغ

م اللضوة الحؿىت امللُمت بين الىاؽ، وكغوا الػضٌ وخغضىا غلُه وكاومىا الظلم  وؾلىوا وطلً غً ظٍغ

ألنهم عبعىا بِىه وبين الظلم وألحل طلً حػللذ كلىب  الاؾخػماعوؾاووا بين الظلم والىفغ، كاومىا 

ش املؿلمين  ألافاعكت بمدبتهم، ئال أن البػض عأي فيهم مصاوػين لالؾخػماع وصىاٌؼ له حهال منهم بخاٍع

لُا مً مصغ ئلى املدُغ ألاظلس ي غغبا واملدُغ الهىضي قغكا، وئن ؾير ألاةمت املصلحين  إلاؾالم في ئفٍغ

 الخجاهُين جديي غً مالخم امللاومت والغفض أهثر مما جغوي مظاهغ الخضىع والخىىع.

لت الخجاهُت وألةمتها ألازغ الىاضح في هصغة إلاؾالم والػمل غلى النهىض باملؿلمين  للض وان للعٍغ

لُا وغغبها ئال غلى أًضي الضغاة  ألافاعكت وألازظي بأًضيهم، بل ئن إلاؾالم لم ًىدكغ في أواؾغ ئفٍغ

 الخجاهُين.

لت الخجاهُت في وغلى هظا ألاؾاؽ فاملىضىع ٌػالج مؿألت أؾاؾُت جخمثل في ألاصواع  التي لػبتها العٍغ

لُت آوازغ اللغن الثامً غكغ وزالٌ اللغن الخاؾؼ غكغ للمُالص، ومً زالٌ هظا  املجخمػاث إلافٍغ

لُت مً زالٌ  املىضىع هعغح حؿاؤال مغهؼا ًضوع خٌى مداولت فهم الخدىالث الػمُلت للمجخمػاث إلافٍغ

 غهؼي الظي جىاولخه املداولت هى:فالؿإاٌ امل فهم قُىر الخجاهُت لألوضاع الؿاةضة

لت الخجاهُت صوعا هاما في وكغ الخػالُم إلاؾالمُت وجأصُلها في املجخمػاث  أصثهل  - العٍغ

لت الخجاهُت خافظذ غلى إلاؾالم طاجه في هثير مً الفتراث الحغحت  لُت؟ وهل ًمىً اللٌى بأن العٍغ إلافٍغ

لُت؟ وما هي ظبُػت الظاهغة  لُت وفُما ًخجلى الضوع في املجخمػاث إلافٍغ الصىفُت في املجخمػاث إلافٍغ

لُت؟ لت الخجاهُت في مسخلف املجخمػاث إلافٍغ  الؿُاس ي والاكخصاصي الظي لػبخه العٍغ

 الحجاهية في املجحمعات إلافريقية إلاصالمية )صياصيا واقحصادًا(5 وشاط -

ت  لخين اللاصٍع لُا بغحاٌ الضًً بىاؾعت ئخضي العٍغ ًغجبغ مػظم الؿىصاهُين في وؾغ وغغب ئفٍغ

لخين وال ؾُما الخجاهُت غظُما في أزىاء اللغن الخاؾؼ غكغ وال  أو الخجاهُت، وللض وان اهدكاع هاجين العٍغ

زلُت ضمً املجمىغاث ًمىً جفهم ئهدكاع الضغىة إلاؾالمُت غلى خلُلتها جماما، هظلً املىافؿاث الضا

إلاؾالمُت صون الىظغ ئلى اعجباط الؼغماء املؿلمين باخضي العغق الضًيُت، ألن الىفىط الؿُاس ي 

دمحم )للخجاهُت وان ًغجبغ ئلى خض هبير بمضي الؼغامت الضًيُت التي ًخمخػىن بها. والاكخصاصي

        (1433،91،.إعلي
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في 5  -حركة الحاج عمر الفوجي همورجا -في املجحمعات إلافريقية صياصيا الحجاهية وشاط-1 

غخبروا خلل
ُ
ضوها وحػاظم قأنهم وا مً خللاث الصحىة  تاللغن الخاؾؼ غكغ اهدكغث الخجاهُت وهثر مٍغ

ضوها مً أقغؽ امللاومين  لُا فيان مٍغ إلاؾالمُت ألن وحىصهم جصاصف ػمً الاخخالٌ ألاوعبي لبلضان ئفٍغ

لُت لالؾخ لت الخجاهُت في اللاعة إلافٍغ ػماع )الفغوس ي زصىصا(، فيان طلً مً الؿماث التي ميزث العٍغ

ػت إلاؾالمُت خُث زاع مكاًش الخجاهُت ضضها  ت وول ما ًسالف الكَغ هى مىكفها مً الحغهت الاؾخػماٍع

ألامغاء والحيام  ووان لها صوع فػاٌ في ملاومت هظم الحىم العاغُت واملؿدبضة ؾىاء منها املدلُت مثل

ت   .والىالة، أو ألاحىبُت الاؾخػماٍع

لُا  لت الخجاهُت أن جلػب صوعا مهما في املجالين الغوحي والؿُاس ي في بالص غغب ئفٍغ اؾخعاغذ العٍغ

الث وخيىماث كامذ غلى  ، واهدؿبذ مياهت في هفىؽ الىاؽ قػبا وخياما ، واهضىث جدذ لىائها صٍو

ضوها حىىصا في امللاومت ضض الاؾخػماع في املغخلت ألاولي  (1433،199 ،هالل .ع)أؾـ صًيُت  ، وكض وان مٍغ

، كبل أن جخدٌى بػض عؤوؾها فُما بػض ئلى ممالئين لفغوؿا  ومً أمثاٌ الضٌو إلاؾالمُت التي كامذ غلى 

لت الخجاهُت الخجاوي الظي اغخمض غلى  صولت الحاج غمغ الفىحي أؾاؽ الضًً واملظهب املاليي والعٍغ

لُا. لت الخجاهُت همىهج غلاةضي في ئكامت صولت ئؾالمُت في غغب ئفٍغ        (1445،99كاوي.م،) العٍغ

م( ''بجلىاع'' كغب "بضوع" في ئكلُم ''فىجاجىع'' 1797هـ/1212ولض الحاج غلي بً ؾػُض الفىحي غام )

مين وخفظ اللغآن ً هٍغ م غً والضه والكُش ؾػُض بً غثمان وله  بالؿىغاٌ، جغبى وجغغغع بين أبٍى الىٍغ

مً الػمغ ئزيخا غكغ ؾىت زم احتهض في جدصُل الػلىم الكغغُت واحتهض فيها كبل الثالزين مً غمغه، أزظ 

م أخمض الىاكل"  لت الخجاهُت غً الكُش ''مىلىص فاٌ الكىلُعي'' وهظا غً الكُش ''غبض الىٍغ مباصب العٍغ

لت ؾافغ ئلى البلاع امللضؾت وهىان حػغف غلى الكُش "دمحم مً غلماء الفىجاحالىن وألا  وعاص الالػمت للعٍغ

الغالي" وبلي في صحبخه زالر ؾىين، هما ػاع مصغ واملسجض ألاكص ى باللضؽ الكٍغف وؾىعٍا، زم غاص ئلى 

اص بػضها غُىه قُسه دمحم الغالي زلُفت للخجاهُت في الؿىصان الغغبي زم غ (1433،191هالل.ع،)مىت للحج

م خامال مكغوع ججضًض إلاؾالم ومداعبت الىزيُت وزالٌ غىصجه ػاع مملىت البرهى في 1832مً الحجاػ ؾىت 

غهض الكُش "دمحم ألامين الياهمي" وأكام بها زمان ؾىىاث أًً أعجب بضغىة الكُش "غثمان بً فىصي" والػمه 

ض غً الخمـ ؾىىاث) وملا جىفي  (9111،192وعسيس.ي،ب)م1837( وجؼوج ئبىت "أخمض بُلى" ؾىت 05مضة جٍؼ

هظا ألازير عخل الكُش غمغ الفىحي الخىغوعي مؼ ػوحخه غاتكت ئلى صولت "ماؾِىا" زم ئعجدل بػضها ئلى 

"ئماعة ؾُجى" فعغصجه ؾلعتها فغخل ئلى "واهجابا" زم ئلى مىعلت "واهيان" واؾخلغ بها مضة ؾبؼ ؾىىاث 

لت الخجاهُت و  ػلمهم مباصب العٍغ اهعىي جدذ لىاةه أهصاع وأجباع هثيرون آمىىا بضغىجه ٌػظ الىاؽ َو
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لخه الضًيُت الخجاهُت ووهبىا أهفؿهم لإلؾالم وحؿلحىا باألؾلحت الحضًثت التي واهىا ٌكترونها مً  وظٍغ

 الخجاع ألاوعبُين.

                                                                     إعالن الجهاد5   -

( وأغلً الجهاص Dingurayم حمؼ الحاج غمغ الفىحي كىاث هبيرة كاصها ئلى "صاهلير" )1848في غام  

عبذ الرزاق )                  في ؾبُل هللا ضض إلاماعاث الىزيُت وغؼا "واعجا" واملىاظم املدُعت بها

ىا" ملهاحمت ئماعة م، وخاٌو أن ًخػاون مؼ ئماعة "ماؾ1854ِوأزضػها له غام  (9111،111إبراهيم.ع،

"ؾُلى" فغفضذ وكام وخضه بلىاجه باإلغاعة غلى مضًىت "زؿى" ومضًىت "حلم" بدىض الؿىغاٌ 

 (9111،193بوعسيس.ي، ).ألاوؾغ

م( اضعغ الحاج 1859-1857وملا اقخض حغلغل اللىاث الفغوؿُت في هظه املىعلت زالٌ أغىام )

م ومضًىت 1862وفخذ مملىت "ؾُلى" غام  غمغ أن ًىكف جلضمه غغبا وأن ًخدٌى هدى الكغق وغؼا

 .1863جمبىهخى غام 

للض عهؼ الحاج غمغ الفىحي أغماله وحهىصه ليكغ إلاؾالم ومداعبت الىزيُت والػاصاث الؿِئت 

الخلُػت، لىً بػض أصحابه عغبىا في مخاع الحُاة الضهُا والغىاةم فأزاعوا ضضه الىثير مً املخاغب، خُث 

م غضعا به وهى في 1864اعا" في "ؾُلى" وئماعة الفىالوي "بمؿِىا" وجم اغخُاله غام زاعث ضضه ئماعة "البامب

 كمت مجضه كبل أن ًىمل بىاء صولخه إلاؾالمُت وحػغض بػضه أبىاؤه ووالجه في ألاكالُم لثىعاث الؿيان.

     (1433،191هالل.ع،)

زلُفت له فأزظ مياهه   (1425،159املاحي.ع،)ووان الحاج غمغ الفىحي كض غين ابىه الكُش أخمضو

ت وزلافُت وؾُاؾُت مؼ الضٌو املجاوعة ومؼ الفغوؿُين في خىض الؿىغاٌ ومؼ  وجعلؼ إلكامت غالكاث ججاٍع

ػت إلاؾالمُت والػمل غلى اؾخدباب  إلاهجليز في غامبُا وؾيرالُىن وؾاع غلى ههج والضه بخعبُم مباصب الكَغ

 صازل البالص. والاؾخلغاعألامً 

لُا هما اؾخفاص  لت الخجاهُت في الجؼاةغ بما ًسضم مصالحهم في غغب ئفٍغ الفغوؿُىن مً هفىط العٍغ

ئال أن خغهتهم الخىؾػُت مؼ بضاًت الثماهِىاث مً اللغن الخاؾؼ غكغ مُالصي والتي أوولذ مهمتها 

م الظي 1881( في أٌو حاهفي Gustave Borguis Desbords) لليىلىهُل ''غىؾخاف بىعكِـ صًبىعص'' 

ت املخخالُت التي كاصها اص عضم بملاومت الكُش أخمضو ئبً الحاج غمغ الفىحي، فغغم الحمالث الػؿىٍغ

اليىلىهُل صًبىعص فاهه لم ًفلح واضعغه ألامغ في ألازير ئلى اؾخسضام الخأزير الغوحي للاصة الخجاهُت املىالين 
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لت، ولهظا الغغ  ض جضزل الحاهم الػام الفغوس ي لفغوؿا في الجؼاةغ باغخباع الكُش أخمضو ججاوي العٍغ

تي جماؾين وغين ماض ي جضغُم  (Tirmanبالجؼاةغ الؿُض '' جغمان'' ) وظلب مً كاصة الخجاهُت في ػاٍو

 .اليىلىهُل صًبىعص بغؾاةل جىصُت لدؿهُل مهمخه في مىعلتي "الفىجا" و"ؾُلى" غاصمت صولت أخمضو

 (1442،994الحلمضاوي.ي،)

لت الخجاهُت   (Rinn.l ,1884,436-439)عؾاةل جىصُت فأعؾل كاصة الخجاهُت ئلى زلفاء العٍغ

ت مً قأنها أن حػىص غلى  ًدثىنهم غلى الخػاون مؼ الفغوؿُين وفخذ أعاضيهم للخجاعة وئبغام غالكاث ججاٍع

 الجمُؼ بالفاةضة.

اج وغلى الغغم مً أن أهم هظه الغؾاةل لم جلم اؾخجابت واملت مً كبل الكُش أخمضو ابً الح

غمغ الفىحي ئال أن اهدكاعها ًبضوا أهه زلم مكاول صازلُت لحغهت الكُش أخمضو وأصث بهظا ألازير ئلى 

ت، 1887ماي 12جىكُػه اجفاكُت '' كىعي'' في  م جخضمً الاغتراف بالؿلعت الفغوؿُت وئكامت غالكاث ججاٍع

 لىً ؾغغان ما هلضذ فغوؿا هظه الاجفاكُت.  

م( جم اخخالٌ صولت الخىغوع مً كبل فغوؿا فاضعغ الكُش 1885-1884وبػض مإجمغ بغلين ؾىت )

م كبل أن ًصل ئلى صولت ؾىوىجى وزلفه ئبىه "دمحم 1898أخمضو لالهخلاٌ ئلى "هُىعو" وبػضها جىفي ؾىت 

باؾيرو" وهىظا اهتهذ الضولت إلاؾالمُت التي أؾؿها الحاج غمغ بً ؾػُض الفىحي الخىغوعي بمجغص اللضاء 

ت ولجىء أميرها ئلى ؾىوىجى واخخالٌ مضًىت "ماؾِىا" ؾىت غلى كىاتها   م.1893الػؿىٍغ

    (9111،194بوعسيس.ي،)

    الىحائج التي حققها الشيخ عمر الفوجي5 - 

ت عوابغ الىخضة بين املؿلمين في  مً أهم ما ميز خغهت الكُش غمغ الفىحي هى أنها هجحذ في جلٍى

ت مً صولت ؾىوىجى أو صولت الكُش أخمضو ولىبى املاؾُيُت لُا وأكامذ صولت أهثر مغهٍؼ  غغب ئفٍغ

م مماعؾت أوعاص  (9114،39مضعودي.ز،) ، هما أهه هاصي غيره مً املصلحين بالتربُت الغوخُت غً ظٍغ

لت الخجاهُت واغترض غلى   الخللُض واملداواة واهخهج مبضأ إلاحتهاص الصخص ي.العٍغ

هما أن حهاصه وكؼ زاعج بالصه في فىجاجىع مما ؾاغض غلى جدلُم الىجاح لحغهخه إلاصالخُت  

زاصت وأن الكػب الخىغوعي وان صاةما مدبا للػلماء والضغاة الظًً ظهغوا بػض خغهت املغابعين فىحض 

ئضافت ئلى طلً أهه أؾـ صولت ئؾالمُت كىامها ئجباع مباصب  الحاج غمغ الفىحي جأًُضا مً غلمائها،
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لت الخجاهُت في  لت الخجاهُت، ومً زالٌ هظا الىمىطج ججلى لىا الضوع الؿُاس ي الظي لػبخه العٍغ العٍغ

لُت إلاؾالمُت.  املجخمػاث إلافٍغ

5الحجاهية في املجحمعات إلافريقية  وشاط - -9
ً
وئطا جدضزىا غً الجاهب إلاكخصاصي      إقحصادًا

لُا الىؾعى ومىعلت الخىاعق  سُت اججهذ أهظاع الخجاهُين زـاصت ئلــى ئفٍغ فـفي هـظه الحلبت الخاٍع

الضغاة فدؿب ولىً اجسظوا مً الخجاعة وؾُلت ليكغ  والؿىصان الغغبي ولم ًلخصغ وكاظهم غلى بػث

ت واهذ جسترق الصحاع  لتهم فأوكأوا كىافل ججاٍع ي مً أصعاع ئلى جمبىهخى زم ؾُغىا ومنها ئلى الؿىغاٌ ظٍغ

 (1433،191هالل.ع،) طهابا وئًابا ووفغوا لها ول الكغوط املاصًت وألامىُت.

ت  هما أبضث الخجاهُت حهىصها في هظا املجاٌ خُث وفغث ألامً في هثير مً ألاخُان لللىافل الخجاٍع

لُا بفضل الؼواًا املىدكغة والتي واه ذ غباعة غً مأمً مً اللصىص وكعاع العغق وميان في غغب ئفٍغ

ت ئلى خين هللها ألماهً بُػها فؿاهمذ بظلً في ئهخػاف اليكاط الخجاعي بين قماٌ  لخؼن البضاتؼ الخجاٍع

ػت إلاؾالمُت هفغض  لُا وغغبها ئضافت ئلى طلً جصضث الخجاهُت ليل ألامىع التي جسالف الكَغ ئفٍغ

 الضغاةب املجحفت.

ػخبر هظا خصلذ الخجاهُ م بث ػواًاها غبر الصحغاء َو ت غلى هصِب وافغ مً الخجاعة غً ظٍغ

مصضع صزل هام للؼواًا الخجاهُت هما كامذ بخىػَؼ ألاعاض ي خٌى الؼواًا مً أحل ػعاغتها خُث جم حكغُل 

لُت إلاؾالمُت هخج غنها كُام  مضن ألافاعكت ألامغ الظي خلم اػصهاعا وعفاهُت اكخصاصًت للمجخمػاث إلافٍغ

        (9111،994عبذ الرزاق إبراهيم.ع،) وكغي وفغث ألامً والاؾخلغاع ووكغث الضًً إلاؾالمي.

ت التي واهذ ججىب الصحغاء مً الكماٌ ئلى الجىىب صوعا هبيرا  هما أؾهمذ هظه اللىافل الخجاٍع

لُت الغغبُت. لت الخجاهُت في أوؾاط املجخمػاث إلافٍغ  (9114،35مضعودي.ز،) في وكغ العٍغ

وواهذ هظه الخجاعة م( 1843-1830للض جضفلذ الخيراث غلى غين ماض ي زاصت بين ؾىتي )

لُا الؿىصاء واملدافظت غليها وغلى  املؼصهغة التي أكامها الخجاهُىن بين غين ماض ي ''غاصمتهم'' وغغب ئفٍغ

 مً ألاؾباب الهامت التي ح
ً
ا ألاعباح الهاةلت التي ًجىىنها منها ؾببا ػلتهم ًغفضىن مض ًض املؿاغضة ولى مػىٍى

لألمير غبض اللاصع الجؼاةغي غىضما ظلب منهم طلً وهى الكيئ الظي اضعغ ألامير أن ًداصغ غين ماض ي 

   (1433،191هالل.ع،) م مداوال اهدؿاب الخجاهُت ئلى صفىفه ولىً بضون حضوي.1839في ؾىت 

غلى مكاعف العغق الغابعت بين املغغب وجىوـ وختى املكغق،  للض أؾهم مىكؼ الؼواًا الخجاهُت

ت آمىت،  وجدىمها في ظغق اللىافل الػابغة للصحغاء واللاصمت مً الؿىصان حػل مً ػواًاها مدعاث ججاٍع
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لت الخجاهُت مً الحصٌى غلى أعباح هثيرة، ئضافت ئلى امخالهها الػضًض مً  هظا املىكؼ الهام مىً العٍغ

 (1442،15الحلمضاوي.ي،) ي الجؼاةغ والجىىب الخىوس ي.أشجاع الىسُل ف

 خاثمة5

لُا ؾاغض غلى الخػٍغف باملىعلت أهثر وأغعى صفػا للكػىب  - ئن وصٌى إلاؾالم ئلى غغب ئفٍغ

لُا فلض أوػم إلاؾالم غليها  ػض طلً خضزا هاما غلى كاعة ئفٍغ لُت الىاكػت حىىب الصحغاء، َو إلافٍغ

ىبها بعابؼ زاص في مسخلف مجاالث الحُاة هما غمل غلى جيكُغ بدضاعة خضًثت عاكُت ظبػذ قػ

لُخه وخضاعجه وزلافخه وؾاهم في  لي ٌػتز بافٍغ الخجاعة الخاعحُت وعفؼ مؿخىي الحُاة وحػلذ مً إلافٍغ

 ئبغاػها والخػٍغف بها أهثر وغيرث مً غاصاجه وجلالُضه الىزيُت.

ُت خُث خمله الضغاة والفلهاء الظًً اهعللىا للض اهدكغ إلاؾالم في هظه املىعلت بالعغق الؿلم -

مً املؿاحض والؼواًا، وهظلً الخجاع الظًً اهعللىا مً مغاهؼ الخجاعة التي أكامىها في مىاظم مسخلفت، 

الث أؾهمذ في هظا املجاٌ وعفػذ لىاء إلاؾالم وجيلفذ بيكغه في أهداء اللاعة  هما ظهغث غضة صٍو

لُت.  إلافٍغ

لت ال - لُت غلى غغاع باقي العغق ألازغي للض وان للعٍغ خجاهُت اهدكاع واؾؼ في املجخمػاث إلافٍغ

خُث قمل اهدكاعها مىاظم غضة ولها هفىطها الىبير ال ػاٌ ًؼصاص لغاًت ًىمىا هظا وأصبدذ جدخل أهمُت 

لي واخخلذ مياهت مغمىكت بفضل الػضص الهاةل مً ألاجباع وألاصو  اع بالغت في الحُاة الغوخُت للفغص إلافٍغ

الؿُاؾُت الباعػة مثل الضوع البعىلي الظي لػبه الحاج غمغ الفىحي الظي أؾهم في وكغ إلاؾالم والثلافت 

الػغبُت وكاومذ إلاؾخػماع الفغوس ي فاعجبغ اؾم الخجاهُت في هاجه الفترة بامللاومت الىظىُت في غغب 

لُا وهى ما ميز مىكفها الىاضح واملػاصي لالؾخػماع خُث زاعث وشج  ػذ غلى الجهاص ضضه.ئفٍغ

ت بين قماٌ مً زالٌ ًخجلى الضوع الاكخصاصي للخجاهُت  - أنها أؾهمذ في اهخػاف املباصالث الخجاٍع

ت ججىب الصحغاء ظىال  لتهم فأوكئىا كىافل ججاٍع لُا وغغبها، واجسظوا مً الخجاعة وؾُلت ليكغ ظٍغ ئفٍغ

 وغغضا ووفغث لها أؾباب ألامً وإلاػصهاع.

 5واملراجعقائمة املصادر 

م حػلم في مضًىت حني غلى الضفت الِؿغي لنهغ الىُجغ، خُث صعؽ الفله والحضًث 1775ولض ؾىت  أخمضو لىبى املاؾُني، -1

ش إلاؾالمي والؿير، أهظغ: مؿػىصي، ػهغة، ) الطرق الصوفية بحوات وعالقتها بغرب م(.2009/2010والخفؿير والخاٍع
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